Głębin zdrady nie mierzy się srebrnikami.
Mierzy się zdradzoną wartością i głębią zapomnienia swojej godności.
(Andrzej Madej OMl)
https://www.youtube.com/watch?v=yR2h61bdoCo

Komu na względzie lukratywna posadka, temu przebojowość i obłudna gadka.
(Teofil Janicki)

Niewola

Kiedy w nas się podda homo sovieticus?
(Antoni Regulski)

W państwie totalitarnym
Wolność
Nie będzie nam odebrana
Nagle
Z dnia na dzień
Z wtorku na środę
Będą nam jej skąpić powoli
Zabierać po kawałku
(Czasem nawet oddawać
Ale zawsze mniej, niż zabrano)
Codziennie po trochę
W ilościach niezauważalnych
Aż pewnego dnia
Po kilku lub kilkunastu latach
Zbudzimy się w niewoli
Ale nie będziemy o tym wiedzieli
Będziemy przekonani
Że tak być powinno
Bo tak było zawsze.
Kornel Filipowicz

https://www.youtube.com/watch?v=Cp54Dokf8ac

Łez pokrzywdzonych, pod polską strzechą –
nie przekreśli się g r u b ą k r e c h ą.
(Teofil Janicki)

Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami,
urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać z rozczarowaniem,
poranieni, a może ze złamanym sercem.
(św. Jan Paweł II)

Serca lodowate - suche kłody –
życia nam potrzeba: w sercach, w rodzinach, w społeczeństwie, w ojczyźnie.
(Sł. Boży Anzelm Gądek OCD)

PSALM 102
Domine, exaudi orationem meam
Usłysz prośby moje, Boże litościwy,
A niechaj Cię mój głos dosięże teskliwy;
Nie odwracaj czasu złej przygody mojej
Ode mnie smutnego świętej twarzy swojej!
Ale nakłoń ucha, Ojcze dobrotliwy,
A nie opuszczaj mię w mój dzień nieszczęśliwy;
Kiedykolwiek wołam ściśniony frasunkiem,
Przybądź, proszę, Panie, przybądź [z] swym ratunkiem!
Jako dym, tak lata moje uleciały,
Kości jako głownia moje wygorzały;
Na chleb nie pomyślę, a też serce moje
Uschło jako trawa w srogie letne znoje.

...dążeniem do zniewolenia człowiek
jest narzucanie światopoglądu,
odbieranie wolności wierzenia i umiłowania Boga,
laicystyczne obdzieranie go z wszelkich pragnień
i aspiracji religijnych.
(bł. Jerzy Popiełuszko)

Prze ciężkie wzdychanie, prze mój płacz serdeczny,
Prze nieznośną żałość i frasunek wieczny
Krwie w sobie nie czuję, nie masz na mnie ciała,
Kości tylko biedne a skóra została.
Jestem jako w lesiech pelikan schowany,
Jestem jako puchacz w pustynią wmieszkany;
Nie smutniej narzeka wrobi na gniazdzie mały,
Kiedy go maciory płoche odbieżały.
Nieprzyjaciel patrząc cieszy duszę swoje
A szydząc przysięga przez osobę moje;
A ja, miasto chleba, szczyrym żyw popiołem
I łzy żywe piję siedząc za swym stołem.
Prze Twój gniew surowy (boś mną zapalczywy
Z góry dał o ziemię) wiek mój nieszczęśliwy
Chynął się ku nocy jako cień wieczorny
I usechłem prawie jako kwiat ugorny.
Ale Ty na wieki trwać będziesz, o Panie,
A pamiątka Twoja nigdy nie ustanie.
Ty się nad Syjonem jeszcze masz smiłować,
A snąć już czas przyszedł, żeby go ratować.
Już ku rumom jego serce obrócili
Słudzy Twoi, już się pustyń użalili.
I będą się Ciebie wszytki kraje bały.
I wszyscy królowie łekna się Twej chwały.
A to, że Ty znowu miasto swe naprawisz
I w swym majestacie widomie się stawisz,
A gardzić nie będziesz pokornych prośbami
Ani serca wielce strapionego łzami,

...komunizm okazał się jako ideologia błędny,
jako polityka terrorystyczny,
a jako ekonomia niewygodny.
(bp Józef Zawitkowski)

Niech to pismem będzie napisano złotym
Dla wieku przyszłego, aby świat na potym
Miał pamiątkę Pańskiej dziwnej Opatrzności,
A sława słynęła Jego ku wieczności.
Abowiem na niebie siedząc Pan wysoko
Raczył swe ku ziemi na dół spuścić oko,
Aby płacz usłyszał więźniów okowanych
I ratował na śmierć ostatnią podanych.
Aby na Syjonie ciż Mu dziękowali
I moc w Jeruzalem Jego wyznawali
W ten czas, gdy lud wszytek, wszyscy przełożeni
K'woli służbie Pańskiej będą zgromadzeni.
Teraz, acz mię strapił długimi drogami
I lat moich biednych skrócił frasunkami,
Przedsię k'Niemu wołam: nie bierz mię, człowieka
Smutnego, mój Panie, w połowicy wieka!

Zasady dyktatury:
pod pręgierzem opinii publicznej nie stają ci,
którzy tę opinię kształtują.
(Teofil Janicki)

Twe lata są wieczne, Tyś niebo zbudował
I ziemię rękoma swymi ugruntował;
To wszytko zaginie, a Ty w swej całości,
Boże mój, trwać będziesz na wszytki wieczności.
Wszytko to zwiotszeje, by .płaszcz pochodzony,
I odmianę weźmie - Tyś nieodmieniony
I lat nieskończonych, których uczesniki
Uczynisz, bez chyby, swoje miłośnik!
Jan Kochanowski

Historia pokazuje, że zło,
którego orężem jest kłamstwo i strach
wciela się i objawia w życiu jednostek,
grup i w całych systemach sprawowania władzy
i zniewalania narodów.
(sł. B. ks. Franciszek Blachnicki)

Niektórzy księża pamiętają jeszcze trudne dla Kościoła czasy,
kiedy przechowywało się listy pasterskie w tabernakulach
- ostatnich bastionach nie zdobytych przez potęgi tego świata.
(Andrzej Madej OMI)

Ci, co burzą Bastylie, stawiają gilotyny.
(Antoni Regulski)

Przerażający jest laicyzm i obojętność ludzka na najwyższe wartości.
Przerażający jest tłum zalęknionych o swoje stanowiska, o to, że ucieknie im z dłoni
przyjemność i zabawa, pieniądze i dostatek, nędzny sukces u ludzi i poklask otoczenia.
(abp Stanisław Nowak)

(W czasach władzy komunistycznej) na koloniach i obozach
dzieci nie tylko nie mogły uczestniczyć w niedzielnej Mszy św.,
ale były karane za modlitwę poranną i wieczorną, za noszenie medalika czy krzyża.
(ks. Marian Mikołajczyk, Niedziela nr 50-51 z 2002)

Pranie mózgów:
autoportret totalitaryzmu.
(Antoni Regulski)

Jeśli nie ma wewnętrznego wyzwolenia od zła,
na niewiele zdadzą się zewnętrzne formy wolności.
(kard. Angelo Sodano)

Największym krzyżem jest brak poszanowania praw ludzkich,
bo z nich rodzą się inne.
(bł. Jerzy Popiełuszko)

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia i dobór cytatów: Jan Nitecki
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